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6.12.2018 A8-0417/158 

Ändringsförslag  158 

Martin Häusling 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

 

Förslag till förordning 

Skäl 21 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(21) Studier, inklusive tester, som 

lämnats in av företagare till stöd för 

ansökningar om godkännande enligt 

unionens livsmedellagstiftning uppfyller 

vanligtvis internationellt erkända principer, 

vilka utgör en enhetlig grundval för deras 

kvalitet, särskilt när det gäller resultatens 

reproducerbarhet. Frågor om efterlevnaden 

av de tillämpliga standarderna kan dock 

uppstå i vissa fall och därför finns 

nationella system för att kontrollera 

efterlevnaden. Det är lämpligt att 

tillhandahålla ytterligare garantier för att 

försäkra allmänheten om kvaliteten på 

studierna och införa ett förstärkt 

revisionssystem som innebär att 

kommissionen verifierar medlemsstaternas 

kontroller av dessa principers tillämpning i 

de laboratorier som genomför studier och 

tester. 

(21) Studier, inklusive tester, som 

lämnats in av företagare till stöd för 

ansökningar om godkännande enligt 

unionens livsmedelslagstiftning bör 

grunda sig på oberoende expertgranskad 

litteratur eller uppfylla internationellt 

erkända standarder och principer om god 

laboratoriesed, vilka utgör en enhetlig 

grundval för deras kvalitet, särskilt när det 

gäller resultatens reproducerbarhet. Frågor 

om efterlevnaden av de tillämpliga 

standarderna kan dock uppstå i vissa fall 

och därför finns nationella system för att 

kontrollera efterlevnaden. Det är lämpligt 

att tillhandahålla ytterligare garantier för 

att försäkra allmänheten om kvaliteten på 

studierna och införa ett förstärkt 

revisionssystem som innebär att 

kommissionen verifierar de kontroller som 

medlemsstaterna eller tredjeländer, i 

samarbete med kommissionens direktorat 

för hälsa och livsmedel: revision och 

analys, utför när det gäller dessa 

principers tillämpning i de laboratorier som 

genomför studier och tester i unionen och i 

tredjeländer. 

Or. en 
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Motivering 

Detta ändringsförslag bygger på ändringsförslag 21 från ENVI-utskottets betänkande, och 

anpassar ordalydelsen i den motsvarande artikeln (ÄF 67: ”oberoende expertgranskad” i 

stället för ”allmänt tillgänglig” litteratur.) 
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6.12.2018 A8-0417/159 

Ändringsförslag  159 

Martin Häusling 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 3 – led -a (nytt) 

Förordning (EG) nr 178/2002 – artikel 28 – punkt 4 – inledningen 

Förordning (EG) nr 178/2002 – artikel 28 – punkt 4 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -a) -a) Inledningen i punkt 4 ska 

ändras på följande sätt: 

 ”De vetenskapliga panelerna ska bestå av 

oberoende forskare som aktivt forskar och 

publicerar sina forskningsresultat i 

expertgranskade vetenskapliga 

tidskrifter.” 

Or. en 

Motivering 

För närvarande står det: ”De vetenskapliga panelerna skall bestå av oberoende 

vetenskapliga experter.” Denna bestämmelse är nödvändig för att säkerställa att Efsas 

yttranden kännetecknas av spetskompetens. I dag är många av de ”vetenskapliga experterna” 

tjänstemän som knappt eller aldrig publicerat någonting. 
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6.12.2018 A8-0417/160 

Ändringsförslag  160 

Martin Häusling 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 4 

Förordning (EG) nr 178/2002 – artikel 32ea (ny) 

Förordning (EG) nr 178/2002 – artikel 32ea (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4b) Följande artikel ska införas som 

artikel 32ea: 

 ”Artikel 32ea 

 Säkerhetstest 

 Säkerhetstestning av produkter som 

omfattas av Efsas ansvarsområde ska 

baseras på en uppsättning obligatoriska 

tester som definieras av myndigheten. 

Alla studier som baseras på så kallad god 

laboratoriesed måste kompletteras och 

bekräftas av annan, oberoende 

forskning.” 

Or. en 

Motivering 

Currently, for many products/substances there are no clear obligations what tests need to be 

used to prove that a product is safe. As the applicant will always have an interest in a positive 

outcome, there is a danger that the tests will be chosen in a way as to guarantee the desired 

outcome. The “good laboratory practice” (GLP), had been established in order to avoid 

fraud, not to guarantee quality. Academic scientists do not use GLP, as accreditation is 

expensive and has no added value for scientists who anyway rely on “peer-review”. It is 

important that the safety of substances/products is confirmed by independent scientific 

studies. 
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6.12.2018 A8-0417/161 

Ändringsförslag  161 

Martin Häusling 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 4 

Förordning (EG) nr 178/2002 – artikel 32e 

Förordning (EG) nr 178/2002 – artikel 32e 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Utan att det påverkar skyldigheten för dem 

som ansöker om godkännande enligt 

livsmedelslagstiftningen att demonstrera 

säkerheten hos ett föremål för ansökan om 

godkännande, får kommissionen, under 

exceptionella omständigheter, begära att 

myndigheten beställer vetenskapliga 

undersökningar i syfte att kontrollera de 

bevis som används i 

riskbedömningsförfarandet. De beställda 

undersökningarna får ha större räckvidd än 

de bevis som ska kontrolleras.” 

Utan att det påverkar skyldigheten för dem 

som ansöker om godkännande enligt 

livsmedelslagstiftningen att demonstrera 

säkerheten hos ett föremål för ansökan om 

godkännande, får kommissionen, om det 

förekommer skillnader mellan olika 

vetenskapliga rön, begära att myndigheten 

beställer vetenskapliga undersökningar i 

syfte att kontrollera de bevis som används i 

riskbedömningsförfarandet. De beställda 

undersökningarna får ha större räckvidd än 

de bevis som ska kontrolleras i 

riskbedömningsförfarandet. 

Kontrollundersökningar ska finansieras 

genom bidrag från sökande till en 

gemensam fond. Kommissionen ska anta 

en delegerad akt i enlighet med artikel 

57a för att fastställa villkoren för denna 

fond.” 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag bygger på ändringsförslag 69 från ENVI-utskottets betänkande, och 

lägger till de två sista meningarna. Offentliga medel bör inte användas till att bedöma 

produkter eller ämnen vars godkännande vore lönsamt för de sökande. 
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6.12.2018 A8-0417/162 

Ändringsförslag  162 

Martin Häusling 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 5 – led a 

Förordning 178/2002 – artikel 38 – punkt 1 – stycke 2 

Förordning 178/2002 – artikel 38 – punkt 1 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

De uppgifter som avses i första stycket ska 

offentliggöras på en särskild del av 

myndighetens webbplats. Denna del ska 

vara allmänt tillgänglig och lättåtkomlig. 

De berörda uppgifterna ska vara 

tillgängliga för nedladdning, utskrift och 

genomsökning i ett elektroniskt format.” 

De uppgifter som avses i första stycket ska 

offentliggöras på en särskild del av 

myndighetens webbplats. Denna del ska 

vara allmänt tillgänglig och lättåtkomlig, 

men förutsätta tydliga förpliktelser, som 

registreras elektroniskt, från de personers 

sida som konsulterar denna del, samt 

omfattas av åtgärder och påföljder som är 

effektiva, proportionella och 

avskräckande mot alla former av 

kommersiellt bruk. De berörda uppgifterna 

ska vara tillgängliga för nedladdning, 

utskrift med digitalt vattenmärke för 

spårbarhet och genomsökning i ett 

elektroniskt format, som ska vara 

maskinläsbart. Dessa åtgärder ska vara 

inriktade på kommersiell användning av 

dokument och deras inlämnande. 

Åtgärderna ska utformas så att de ger ett 

effektivt skydd mot kommersiellt bruk av 

de uppgifter som avses i första stycket 

både inom unionen och i tredjeländer. Det 

ska vara fullt tillåtet att använda 

uppgifterna för akademiska och andra 

icke-kommersiella forskningsändamål. 

Or. en 
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Motivering 

Detta ändringsförslag bygger på ändringsförslag 78 från ENVI-utskottets betänkande, och 

lägger till den sista meningen. Det behöver förtydligas att vetenskaplig forskning inte faller 

inom ramen för ”kommersiellt bruk”, och att forskare fritt kan använda uppgifterna i sitt 

arbete. 
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6.12.2018 A8-0417/163 

Ändringsförslag  163 

Martin Häusling 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 5 – led b 

Förordning 178/2002 – artikel 38 – punkt 1a – stycke 2 

Förordning 178/2002 – artikel 38 – punkt 1a – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Utlämnande till allmänheten av de 

uppgifter som nämns i punkt 1 c får inte 

betraktas som ett uttryckligt eller 

underförstått tillstånd eller licens för att 

använda, mångfaldiga eller på annat sätt 

utnyttja berörda data och information eller 

innehåll, och deras användning tillhör inte 

EU:s ansvar.” 

Utlämnande till allmänheten av de 

uppgifter som nämns i punkt 1 c får inte 

betraktas som ett uttryckligt eller 

underförstått tillstånd eller licens för att 

kommersiellt använda, mångfaldiga eller 

på annat sätt utnyttja berörda data och 

information eller innehåll för 

kommersiella syften. För att undvika 

tvivel får de offentliggjorda uppgifterna 

användas för att granska resultaten på 

offentlig och akademisk nivå, och även 

för att få en bättre förståelse av de 

potentiellt skadliga effekterna på 

människors hälsa och på miljön, och 

deras användning av tredje part tillhör inte 

unionens ansvar.” 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag bygger på ändringsförslag 81 från ENVI-utskottets betänkande. Det 

måste säkerställas att användningen av uppgifter inte begränsas i onödan. Därför har ”och 

akademisk” lagts till, och ”för detta ändamål” tagits bort. Borttagandet av ”för detta 

ändamål” syftar till att förtydliga bestämmelsen och skydda EU mot potentiellt kostsamma 

rättsliga åtgärder. Det får inte råda något tvivel om att all användning av tredje part faller 

utanför EU:s ansvar. Den nuvarande ordalydelsen skulle kunna tolkas som att ansvar kan 

utkrävas vid kommersiellt bruk. 

 


